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Vrijdagpreek van vrijdag 5 juli 2019 

 

Bismillahi arahmani araheem, 
 
Het onderwerp van vandaag is: tips voor de zomervakantie.  
 
Allah swt zegt in surah ash-Sharh, aya 7 en 8 het volgende: 
 

َوإِلَٰى َرب َِك َفٱۡرَغب (٧َفإَِذا َفَرۡغَت َفٱنَصۡب )  
 

Wanneer jij klaar bent (met jouw bezigheden), ijver dan (in aanbidding). En richt jouw verlangen (alleen) 
tot jouw heer.  

Zoals jullie weten is de zomervakantie bijna aangebroken. De koffers worden ingepakt, de laatste 
aankopen worden gedaan, de tickets en de paspoorten worden verzameld om zo goed voorbereidt te 
zijn voor de reis naar de vakantiebestemming om de zomervakantie door te brengen. Het is een periode 
waarbij mensen tot rust komen, een periode waarbij men de tijd gebruik om op te laden om zo de 
resterende maanden vol met energie te kunnen doorbrengen. De islam leert ons dat voor alles zijn tijd 
en recht heeft, zo heeft ons lichaam en onze ziel ook het recht om tot rust te komen. Wij worden op de 
dag des oordeels ook hierover ondervraagt en je zult hierover verantwoording voor moeten afleggen. 
Een mooie uitspraak van Salman al-Farisi, een bekende metgezel van onze profeet Mohammed vzmh, 
sluit hier naadloos op aan. Hij vertelde de volgende woorden aan een andere metgezel genaamd Abu al-
Darda: ‘Jouw Heer heeft recht op jou, je hebt recht op jezelf, je familie heeft recht op jou. Geef ieder 
dus waar hij recht op heeft’. Abu al-Darda vertelde dit incident aan de Profeet, vrede zij met hem, die 
zei: “Salman heeft gelijk”.  

Hieruit kunnen we een les trekken dat een periode van rust voor jezelf iets is wat vanuit ons geloof 
wordt gestimuleerd. De vraag die nu gesteld kan worden, hoe moeten we deze vakantieperiode 
doorbrengen? Hoe kijkt de islam hiernaar? En waar moeten we opletten? Als we kijken naar de tijd 
waarin we nu leven, dan zie je dat vele onder ons hun zomervakantie op een zeer verkeerde manier 
invullen. We zullen stil blijven staan bij de volgende drie tips: 

 Het niet vergeten van Allah swt. Je moet ervoor zorgen dat je gedurende je vakantieperiode dat je je 
relatie met Allah swt sterk houdt. Zo is het essentieel om je gebeden te onderhouden. Tegelijkertijd 
is het ook belangrijk om vast te houden aan de principes van Allah swt. Je ziet tegenwoordig dat vele 
onder ons zodra de vakantieperiode aanbreekt dat ze ook vakantie nemen van de principes van 
Allah swt. Je ziet jongeren uitgaan naar plekken die haraam zijn of je ziet jongeren die zich niet meer 
vasthouden aan de kledingvoorschriften etc.  Ze verrichten allemaal daden die in strijd zijn met wat 
Allah swt heeft voorgeschreven. Daarnaast zie je ook dat vele jongeren hun gebeden verwaarlozen. 
Of ze bidden helemaal niet of ze verrichten een avondmarathon om alle gebeden in één keer te 
verrichten. Beste broeders en zusters, het gebed is niet voorgeschreven op die wijze te verrichten. 
Het zijn momenten dat je bewust contact hebt met je schepper op vast bepaalde momenten op een 
dag. De gebeden zorgen ervoor dat je qua gedrag en handelen naar een hoger niveau wordt 
gebracht. We moeten om die reden onze tijd niet verwaarlozen en we moeten onze tijd op een 
juiste manier invullen. De profeet Mohammed vzmh zei aansluitend hierop het volgende: “Benut vijf 



(zaken) vóór vijf (andere zaken): je jeugd vóór je ouderdom en je gezondheid vóór je ziekte en je 
rijkdom vóór je armoede en je vrije tijd vóór je bezigheid en je leven vóór je dood.” 

Met andere woorden, we moeten onze tijd goed benutten. Een advies richting de ouders, stimuleer 
je kinderen om hun gebeden op tijd te verrichten. Vraag er oprecht na en adviseer je kinderen op 
een nobele manier als ze hun gebeden niet (op tijd) verrichten.  

 Een juiste intentie voor je reis. De vraag die je jezelf moet stellen, wat is de intentie van mijn reis? Is 
het om tot rust te komen en om vast te houden aan de principes van Allah swt? Of is het een reis 
om naar plekken te gaan waarbij je Allah swt ongehoorzaam bent? Dit zijn essentiële vragen die je 
aan jezelf moet stellen. Een reis moet op een halal wijze doorgebracht worden. Je ziet tegenwoordig 
vele jongeren al in Nederland plannen maken hoe ze Allah swt ongehoorzaam zullen zijn en hoe en 
waar ze bepaalde zondes gaan plegen. Denk bijvoorbeeld naar plekken gaan waar men uitgaat en 
waar grote zondes worden gepleegd. Dit is iets wat absoluut in strijd is met hetgeen wat de islam 
ons heeft voorgeschreven. Zorg ervoor dat je een zuivere juiste intentie hebt en hou je vast aan de 
principes van Allah swt.  
 

 Het inkorten van het gebed: het is aanbevolen voor een moslim om het gebed in te korten tijdens 
het reizen. Vanaf het moment dat je je woonplaats verlaat gaat deze wijze in. In de Soennah van de 
Profeet (vrede zij met hem) komen verschillende overleveringen tegen waaruit blijkt dat het 
inkorten van het gebed tijdens het reizen toegestaan is. De reden hiervoor is het gemakkelijker 
maken van het verrichten van het gebed voor een reiziger, het verlichten van de lasten en het 
stimuleren en aanmoedigen tot goede daden. Zo bidt je twee rak’aat in plaats van vier rak’aat, 
onder andere bij salaat dohr, al asr en salaat al isha. Tevens is het aanbevolen om de gebeden 
samen te voegen. Zo is het mogelijk om salaat dohr en salaat asr samen te voegen, magrab kan je 
samenvoegen met salaat al isha.  

Beste broeders en zusters, neem deze tips mee en ik zou zeggen geniet van jullie vakantie en moge Allah 
swt ons gezond en wel terug laten keren. Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!  

Wa salamoe ‘alaykoum wara7matoeh lahi wabarakatoeh. 


